
 
 

 
 

 
 

"לסייע למי שעוד נשאר"פרויקט- פרוייקט לאיתור וטיפול בניצולי שואה במרכז הרפואי האוניברסיטאי 

 סורוקה

 השירות לעבודה סוציאלית, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

 

ניצולי השואה מתייחסים לבשנים האחרונות מספרם של ניצולי השואה הולך ומתמעט. מחקרים  ה: רקע

עוני, מצוקה כלכלית קשה, בעיות בריאותיות : 2000-שנות הב המורכבים בישראל מעידים על מצבם החי

חברו יחד כדי להושיט  רביםגופים  והיעדר מודעות לזכויות.  , בידוד חברתיניות רק להםמורכבות, האופיי

ציב לעצמו מטרה ה  במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה השירות הסוציאליגם .  עזרה לניצולי השואה

  .בטיפול בניצולים במהלך האשפוז בבית החולים השינוילהוביל את 

.  בקרב חלקי היה ם בבית החוליםאיתורחיד לזיהוי ניצולי השואה, ועל כן לא היה  תהליך אעד לאחרונה 

לעובדים , ספקת לצרכיהם המיוחדיםוהסיעודיים לא הייתה קיימת מודעות מ םהצוותים הרפואיי

וגם הניצולים עצמם לעיתים לא היו מודעים ליים לא היה מספיק מידע ולא הצליחו להגיע לניצולים, הסוציא

 יהם. כלל לזכויות

 

 :מטרה

      .מחלקות האשפוז בבית החוליםכלל הגברת איתור וזיהוי ניצולי שואה במסגרת . 1 

       ייזום ופיתוח פרויקטים ו שבר החוליסוציאלי פרטני לניצולי השואה לאור מ -טיפול וליווי פסיכוההעמקת . 2 

 המיועדים לסייע לניצולי השואה ובני הדור השני     

  העמקת ידע, הקניית כלים חדשים, הדרכה, הרחבת המידע ומתן ייעוץ מקצועי בנוגע לזכויות  -מיצוי זכויות  .3

 בניצולי השואה ובני הדור השני וטיפול    

 לטיפול בניצולי השואה בקרב הצוותים הרב מקצועיים בבית החוליםהטמעת ידע בנוגע הדרכה ו. 4

 

 :  עבודהשיטת 

 

 ניצולי השואה, אשר עשויים                   להגביר איתור, בשיתוף ותמיכה של יחידת המחשוב שנועד פיתוח כלי חדש. 1

 יב את הידע של          להזדקק לסיוע בבית לאחר השחרור מבית החולים, בהתאם למצבם הרפואי  ולהרח   

  של ניצולי השואה  יימאלומקסאיתור אחיד  מאפשרהניצולים ומשפחותיהם בנוגע לזכויות. הכלי החדש    

  הבטחת  על ידי ללא תלות בגורמי קהילה שונים, וזאת ,מירב את מיצוי זכויותיהם מביא להמאושפזים. הוא    

 וחיסיון מידע.  יתתרבות ותרגיש תוך ,מתן טיפול אחיד על פי עקרונות מקצועיים   

 

                     העמקת טיפול בניצולי השואה ובני הדור לשם  פיתוח ויישום תוכנית להדרכת צוות השירות הסוציאלי. 2

    הרחבת השימוש  ג.     ב. תרגול, מענה לשאלות   א. הדרכה קבוצתית ופרטנית  וזאת באמצעות:השני     

 מחשב בתוכנת    

 

 

 

המרכז הרפואי 

 האוניברסיטאי סורוקה



 במרכז הרפואי לגישה וטיפול בניצולי השואה במהלך האשפוז. פיתוח תוכנית להדרכת צוותים נוספים. 3

                     קבוצה טיפולית למטפלים , כגון בניית תוכניות טיפול וסיוע נוספות לניצולי השואה ובני הדור השני. 4

  מתנדבים לניצולי השואה המאושפזים בבית של  תוכנית סיוע ו  העיקריים בניצולי השואה )בני הדור השני(   

 .החולים   

 

: לאור העלייה באיתור וטיפול בניצולי השואה, נראה, כי תוכנת המחשב  הנה כלי יעיל וחשוב. השימוש  סיכום

תוך התייעלות מתמדת, למידה מהניסיון, בתהליך ההטמעה בקרב העובדים הסוציאליים,  בתוכנה נמצא

לאות המודעות לאיתור הניצולים בקרב צוותי עבודה אחרים בבית החולים ושילוב השימוש בכלי בתהליכי הע

שחרור מתוכנן. כמו כן,  נראה כי הדרכת העובדים סוציאליים מעלה את רמת המקצועיות, משפרת את איכות 

לים על מנת להגיש העבודה ותורמת רבות למטופלים. יש צורך בהרחבת ההדרכה לשאר הצוותים בבית החו

טיפול טוב יותר לניצולים ובני משפחתם. קיימת חשיבות בהרחבת התוכנית לעבודה עם מתנדבים ועבודה 

 קבוצתית. 

  

 :ארגונים מרכזיים שפועלים למען ניצולי שואה

 

 :מרכז המידע והשירות למיצוי זכויות הניצולים

 זי מופעל על ידי ממשלת ישראל בשיתוף ארגוני הסיוע לניצולי השואה:מרכז מידע מרכ

 * 9444פנייה בטלפון:

 03-6442572פנייה בפקס: 

 

 :מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל

 ארגון גג של ניצולי השואה בישראל, שפועל למען מתן ייצוג הולם והענקת סיוע לניצולים והשגת פיצויים.

 12ל בוטה ירושלים: רח' אמי

 02-6231737טלפון: 

 02-6222743פקס: 

 holocaust.org-www.survivorsכתובת אתר אינטרנט: 

 

 :הקרן לרווחה לניצולי השואה 

סייעת , מ 168%או  150%למקבלי גמלת סיעוד בשיעור ארגון המעניק סיוע והטבות שונות לניצולים, כגון 

 טיפול שיניים, בהתקנת לחצן מצוקה,

)הסיוע ניתן גם  להם עדיין אין מטפלתמעניקה סיוע קצר מועד למשתחררים מאשפוז בבית החולים   וכן,

 לניצולי שואה יוצאי לוב וטוניס(. 

עוד במהלך * לצורך מימוש הזכות   לסיוע קצר מועד למשתחררים מאשפוז יש לפנות לעובדת סוציאלית 

 .וז במחלקההאשפ

 64734, מיקוד 7194, ת.ד. 17תל אביב: רח' קפלן 

 03-5610991או  03-6968294פקס:    03-6090866טל: 

 ) בניין רסקו ישן(;  333, חדר 2, קומה 28: רח' יצחק רגר באר שבע

 shoa.org-b7@k, דוא"ל: 6283364-08פקס:  6283364-08טל: 

 shoa.org-www.kאינטרנט:  אתר

http://www.survivors-holocaust.org/
mailto:b7@k-shoa.org
http://www.k-shoa.org/


 

 :עמך

 המרכז הישראלי לתמיכה נפשית וחברתית בניצולי השואה והדור השני.

 91029, ירושלים 2930, ת.ד. 94581, ירושלים 23ירושלים: רח'  הלל

 02-6250669, פקס: 02-6250745טלפון: 

 03-5665701-4, טלפון: 65789, תל אביב 58תל אביב: רח' מזא"ה 

 03-5660817פקס: 

  08-6234535פקס:     08-6270224טל:  , באר שבע;91באר שבע: רח' הרצל 

 www.amcha.org אתר:
 

 :משרד האוצר -הרשות לזכויות ניצולי השואה
בנאצים, ועל מתן מענקים והלוואות לכלל ממונה על ביצוע חוק נכי רדיפות הנאצים וחוק נכי המלחמה 

 הזכאים בתנאים שונים.

 61572, מיקוד 57380, ת.ד. 17תל אביב: יצחק שדה 

 03-5682691, פקס: 03-5682675, רוסית: 03-5682651טלפון: 

 94383, מיקוד 236ירושלים: בניין מגדל דניאל, רח' יפו 

 02-5018464, פקס: 02-5018466,02-5018465טלפון: 

 /http://ozar.mof.gov.il/shoarightsאתר אינטרנט: 

 

 :ועידת התביעות

מנהלת משא ומתן לקבלת תשלומים מגרמניה, אוסטריה  ועוד תוך מימון תוכניות לשם עזרה לקורבנות 

 נזקי בריאות כתוצאה מרדיפות הנאצים.השואה הנזקקים; מפעילה קרן סיוע ליהודים נזקקים שסובלים מ

 65251, מיקוד 29254, ת.ד. 8תל אביב: רח' הארבעה 

 03-6241056, פקס: 03-5194400טלפון: 

 www.claimscon.orgאתר אינטרנט: 

 

 :הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל

ל מדינת גרמניה ולמוסדות הגרמניים לביטוח סוציאלי. השירותים מספקת שירותים לרשויות הפיצויים ש

 קשורים בתביעות לפיצויים אשיים או לביטוח הסוציאלי, וניתנים לפי בקשת הזכאים מישראל.

 61290, מיקוד: 29064, ת.ד. 9תל אביב: מגדל שלום, רח' אחד העם 

 03-6234111, פקס: 03-6234100טל:  

 

 

 

 

 

http://www.amcha.org/
http://ozar.mof.gov.il/shoarights/
http://www.claimscon.org/


 

 

 

 :ש נספי השואההחברה להשבת רכו

 החברה מאתרת נכסים של הנספים בשואה ומטפלים בהחזרת ליורשי הנספים.

 03-5164117מוקד שירות: 

 /http://www.hashava.org.ilאתר אינטרנט: 

 

 :יד ושם

סיפור חייהם וזכרם של הנספים ארגון המופקד על תיועד תולדותיו של העם היהודי בתקופת השואה, הנצחת 

 והנחלת מורשת השואה לדורות הבאים.

 91034, מיקוד : 3477ירושלים: ת.ד. 

 02-6443443, פקס: 02-6443400טלפון:  

 www.yadvashem.orgאתר אינטרנט: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hashava.org.il/
http://www.yadvashem.org/

